
Týdenní plán od 21.11. do 25.11.2016

                     
 

 Jméno: ______________________________________________________________

Co nás čeká tento týden:

Předmět Učivo

Český jazyk Podstatná jména – rod, číslo a pád. Slovesa. PS do str. 17.

Čtení Čtenářská dílna – charakteristika postavy.

Psaní TV vysílání – Jak se co dělá.

Angličtina KOL - At happy house, písemka na učivo druhé lekce.

Matematika Tvary zapsané pomocí šipek (geometrie), schodiště, přednost násobení.
PS str. 25-26, učebnice str. 30-32.

Prvouka Hospodaření. Měření délky, objemu a hmotnosti.

Jak se mi tento týden dařilo:

Předmět Učivo Sebehodnocení

Český jazyk Umím určit u podstatného jména číslo 
(jednotné, množné), rod (ženský, mužský, 
střední) a pád (1.-7. pád). Poznám sloveso.       



Předmět Učivo Sebehodnocení

Čtení Z knihy vyčtu informace o tom, co 
potřebuji (do prvouky nebo do čtenářské 
dílny.       

Angličtina KOL – Umím pojmenovat několik hraček a 
předmětů denní potřeby.

      

Matematika Podle zadání umím narýsovat různé 
geometrické útvary. Správně počítám 
příklady, kde je zároveň +, - i krát...       

Prvouka Uměl bych nakoupit potřebné věci. Umím 
také naměřit správné množství (délku, 
objem či hmotnost).       

Třídní pravidla Dodržuji třídní pravidla, která jsme si 
společně stanovili.

      

Informace pro rodiče:

               Milí rodiče,
     - v pondělí 21.11. první hodinu koná dětský parlament na školní zahradě Drakiádu. Oblečte prosím děti do současného 
sychravého počasí.
     - V týdnu od 21.11. budeme s dětmi chystat prodejné balíčky na adventní jarmark v Tišnově. Naše třída bude připravovat 
sušené ovoce a „ovocné kůže“, proto Vás moc prosím, jestli by si děti donesly dostatečné množství jablíček (ne moc malých, aby 
se jim dobře zpracovávaly na loupači), hrušky či jiné ovoce, které budete ze svých zásob moci postrádat (je možné použít třeba 
i sklenici zavařeného kompotu nebo trochu ovoce z mrazáku). Děti napadlo přibalit i ořechy, když jich pár (vyloupaných někdo 
donese, budeme mít balíčky pestřejší…
     - V neděli 27.11.  se žáci z Deblína a zájemci z okolních obcí zúčastní rozsvěcení vánočního stromu v Deblíně. Sraz dětí je 
15:50 před obecním úřadem, začátek vystoupení je v 16:15 hodin. Předpokládané ukončení v 16:30 hodin. S sebou teplé oblečení 
a obutí a vánoční náladu. Za žáky po celou dobu akce zodpovídají rodiče. Všechny děti ve třídě obdržely lístečky pro rodiče s 
návratkou k vyplnění.
     - V pondělí 5.12. se bude konat ve škole soutěž Čertovský šplh.
     - Sdělení KP  Š Kamarád:
Vážení rodiče,
žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosíme proveďte během 
měsíce listopadu prostřednictvím dětí u třídního učitele. 
Příspěvky od rodičů budou použity na podporu dětí při školních akcích ZŠ a MŠ Deblín. Rozdělení peněz vždy společně se 
členy KPŠ Kamarád a vedením školy pečlivě zvažujeme. 
Z peněz vybraných od Vás rodičů jsme zajišťovali občerstvení při adventních dílnách, občerstvení při prezentacích třídních 
projektů na konci školního roku 2015/16, přispěli jsme na venkovní učebnu. 
Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. 
Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání mailu na kpskamarad@seznam.cz. 
Budete tak mít možnost spolurozhodovat o použití získaných finančních prostředků a podílet se na přípravě akcí.
Všichni noví členové jsou srdečně vítáni! Za KPŠ Kamarád Markéta Weiglová, předsedkyně.

              Přeji pěkné těsně předadventní dny!
                                                                             Hana Trtílková

Podpis žáka:                                                                      Podpis rodiče:

mailto:kpskamarad@seznam.cz

